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ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

1.
Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός τίτλος της
«Δ.Ε.Η. Α.Ε.» ή «Δ.Ε.Η.».

[§ 1 καμία αλλαγή]

2.
Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρεία
χρησιμοποιεί την επωνυμία «PUBLIC POWER CORPORATION S.A.»
και τον διακριτικό τίτλο «PPC S.A.» ή «PC».

2.
Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρεία
χρησιμοποιεί την επωνυμία «PUBLIC POWER CORPORATION S.A.»
και τον διακριτικό τίτλο «PPC S.A.» ή «PPC».

3.
Η εταιρική επωνυμία στην ελληνική και σε οποιαδήποτε άλλη
γλώσσα, ανήκει αποκλειστικά στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Α.Ε., με τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται και από θυγατρικές της
εταιρείες ως μέρος της επωνυμίας τους.

[§ 3 καμία αλλαγή]
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Άρθρο 32
Εταιρική χρήση - Ετήσιοι λογαριασμοί

Άρθρο 32
Εταιρική χρήση - Ετήσιοι λογαριασμοί

1.
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας,
αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη
31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικώς η πρώτη εταιρική χρήση λήγει
την 31η Δεκεμβρίου του επομένου της συστάσεως της εταιρείας
έτους.

[§ 1 καμία αλλαγή]

2.
Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό
Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή
απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα
άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και
112 έως 114 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2.
Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό
Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή
απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα
άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 134, 135, 136 και
139 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και ετήσιες
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 90
έως 109 και 134 έως 136 του ίδιου Νόμου.

3.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
α) Την έκθεση διαχείρισης,
β) τον ισολογισμό
γ) το λογαριασμό « αποτελέσματα χρήσεως»,
δ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και
ε) το προσάρτημα.
Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο,
ελέγχονται καθώς ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν.
2190/1920, όπως ισχύει, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την
πραγματική
εικόνα
της
περιουσιακής
διάρθρωσης,
της
χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της
εταιρείας. Η εταιρεία κατά την τήρηση των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεών της υποχρεούται να εφαρμόζει παραλλήλως προς τα

3.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
α) τον ισολογισμό,
β) το λογαριασμό « αποτελέσματα χρήσεως»,
γ) Κατάσταση μεταβολών ίδιων κεφαλαίων,
δ) Κατάσταση ταμιακών ροών,
ε) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, και
στ) το προσάρτημα.
Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται
καθώς ορίζουν τα άρθρα 36, 36α, 37 και 137 του Κ.Ν. 2190/1920,
όπως ισχύει, και εμφανίζουν την πραγματική εικόνα της
περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των
αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Η εταιρεία κατά την τήρηση
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της υποχρεούται να
εφαρμόζει παραλλήλως προς τα ανωτέρω τους κανόνες τήρησης
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ανωτέρω τους κανόνες τήρησης λογαριασμών που προβλέπονται
στο άρθρο 30 του Ν. 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄286) «Απελευθέρωση
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής
πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιημένο ισχύει.

λογαριασμών που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν. 3426/2005,
όπως τροποποιημένo ισχύει εκάστοτε.

4.
Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη
απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί
από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν αυτές ειδικά
θεωρηθεί από:
α)
Το Διευθύνοντα Σύμβουλο,
β)
ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται
από αυτό,
γ)
τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου .

4.
Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη
απόφαση επί των, κατά τα ανωτέρω, οικονομικών καταστάσεων,
πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί από:
α)
Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον
αναπληρωτή του,
β)
Το Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που οι
ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος
Συμβούλου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, από τον
Αντιπρόεδρο του ΔΣ,
γ)
Το Γενικό Διευθυντή, προϊστάμενο των οικονομικών
θεμάτων της Εταιρείας
δ)
Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τη
νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων,
οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική
Συνέλευση.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τη νομιμότητα
του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να
εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5.
Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και
πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής
θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη
πορεία της εταιρείας. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα
στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 στ. β' του άρθρου 43α του Κ.Ν.
2190/1920, όπως ισχύει. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται
κάθε άλλο ουσιώδες γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό
διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης ως την ημερομηνία
υποβολής της έκθεσης.

5.
Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και
πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής
θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη
πορεία της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 43α και 136 του Κ.Ν.
2190/1920, όπως ισχύουν. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται
και κάθε άλλο ουσιώδες γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό
διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης ως την ημερομηνία
υποβολής της έκθεσης.
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6.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να
δημοσιεύει τον ισολογισμό της εταιρείας, τον λογαριασμό
«αποτελέσματα
χρήσεως»
και
τον
«πίνακα
διαθέσεως
αποτελεσμάτων» είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

6.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να
δημοσιεύει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις ετήσιες
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ελεγκτών Λογιστών,
είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής
Συνέλευσης ως εξής :

α)
Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις
προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 «Προϋποθέσεις
εφημερίδων δημοσίευσης Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Α' 184), όπως
αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη
κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
β)
σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις
προϋποθέσεις της παρ. 2 τoυ άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
ισχύει. Η δημοσίευση γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 43β του
Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και
γ)
στο Φ.Ε.Κ. -Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το
άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

α)
Καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με
δημοσίευση ανακοίνωσης της καταχώρισής τους στο τεύχος Α.Ε. και
Ε.Π.Ε. του Φ.Ε.Κ.
β)
Ανάρτηση σε χώρο του Διαδικτύου, ο οποίος είναι
προσπελάσιμος στο ευρύ κοινό, για δύο τουλάχιστον έτη από τη
δημοσίευσή τους.
γ)
Κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επίσης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , αρχικές και
τροποποιημένες
από
τη
Γενική
Συνέλευση
(ισολογισμός,
αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και
προσάρτημα) , και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
και των Ελεγκτών της εταιρείας δημοσιεύονται σύμφωνα με τα
άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει. Ο ισολογισμός
πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον
πιστοποιούν σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

Επίσης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το
προσάρτημα), αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική
Συνέλευση, και η έκθεση των ελεγκτών της Εταιρείας,
δημοσιεύονται, στο σύνολό τους, στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του
Φ.Ε.Κ., είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της
Γενικής Συνέλευσης, και σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε
20 ημέρες από αυτή. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά
στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν σύμφωνα με το άρθρο
7α παράγραφος 1 περ. ζ του Κ.Ν. 2190/1920.

7.
Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20)

[§ 7 καμία αλλαγή]

Πέραν των ανωτέρω, δημοσιεύονται ακόμη στοιχεία και
πληροφορίες, οριζόμενα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, και Ανάπτυξης, σε
εφημερίδες όπως ο νόμος ορίζει.
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τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
8.
Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική
Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο
των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν .

[§ 8 καμία αλλαγή]

9.
Επιπλέον των ως άνω οικονομικών καταστάσεων η
εταιρεία καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τις ακόλουθες
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα,
οι οποίες εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση:
α)
Ισολογισμό,
β)
λογαριασμό των αποτελεσμάτων της χρήσεως και
γ)
πίνακα προελεύσεως και διαθέσεως κεφαλαίων .

9.
Επιπλέον των ως άνω οικονομικών καταστάσεων η
εταιρεία καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τις Λογιστικά
Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 20 του Ν. 3426/2005, όπως ισχύει εκάστοτε, σύμφωνα με τα
διεθνή λογιστικά πρότυπα.
Οι καταστάσεις αυτές ελέγχονται από τους ελεγκτές που
προβλέπονται στο άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού και μαζί με
τη σχετική Έκθεση Ελέγχου, υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική
Συνέλευση.

Τις καταστάσεις αυτές τις ελέγχουν οι ελεγκτές της εταιρείας,
που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 1 του παρόντος
Καταστατικού.
10.
Συνοπτικός πίνακας των ετήσιων και εξαμηνιαίων
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, που συντάσσεται κατά τα
διεθνή λογιστικά πρότυπα, δημοσιεύεται και σε μία εφημερίδα
ευρείας κυκλοφορίας στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α., υπό την
επιφύλαξη του επιτρεπτού της δημοσίευσης από την οικεία
νομοθεσία του τόπου δημοσιεύσεως.
11.
Η εταιρεία, εφόσον έχει συνδεδεμένες εταιρείες,
σύμφωνα με το άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,
καταρτίζει και υποβάλλει, εκτός από τα αναφερόμενα στις παραπάνω
παραγράφους, και ενοποιημένους ισολογισμούς.

[§ 10 καμία αλλαγή]

[§ 11 καμία αλλαγή]

